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एक होता घोडसे्वार.

त्यािं नाव होतं क्लाईड. 



त्याला घोडसे्वार असणं िपू आवडत अस.े 

पण त्यात एक अडिण होती. 

घोड्यावर बसून राहणं

त्याला जमायला हवं होतं. 

घोडा पळू लागला, 

की क्लाईड असा पडत अस.े 



घोडा िालू लागला,

की तो असा पडत अस.े 

घोडा थांबला,

की तो असा पडत अस.े 



एकदा तर घोडा

स्वस्थ उभा असताना

तो असा पडला! 

सगळेजण त्याला

वेंधळा क्लाईड म्हणत असत. 

ते ऐकून क्लाईडला फार वाईट वाटे. 



क्लाईडने वविार केला,

घोड्यावरून न पडण्यािा काहीतरी मागग असणार! 

“कदाचित यािा उपयोग होईल.”



“िल घोड्या, िल,” तो म्हणाला. 

आखण त्यािा घोडा पळू लागला. पण तरीही क्लाईड पडला. 



घोड्यावर चिकटून राहण्यािा

काहीतरी मागग असलाि पाहहजे. क्लाईडने वविार केला. 

“कदाचित यािा उपयोग होईल.” 



“िल घोड्या, िल,” तो म्हणाला. 

आखण घोडा पळू लागला. 

क्लाईड तरीही िाली पडलाि. 



“अरे बापरे!” क्लाईड म्हणाला. 

“मला घोड्यावरून शहरात जाता येणार नाही. 

मलाआता िालति जावं लागेल.” 

त्यािा एक पाय एकीकडे गेला. 

आखण दसुरा दसुरीकड.े 

वेंधळ्या क्लाईडला

सगळेि हसू लागले. 



“अरे बापरे!” क्लाईडने वविार केला. 

“मला घोड्यावरून जाता येत नाही,

आखण िालतही जाता येत नाही. 

मगआता गावात जाऊ तरी कसा?” 

तेवढ्यात कसला तरी आवाज झाला

“थड!”



ती होती डझेी. 

डझेी नावािी गुबगुबीत गाय. 

क्लाईडने डझेीकडे पाहहले. 

त्याला ती आवडली. 



डझेीने पण क्लाईडकडे पाहहले. 

ततलाही तो आवडला. 

“माझ्यासाठी हीि छानआहे.”

क्लाईड म्हणाला. 

“मी हहच्यावरून पडणार नाही.” 



मग ते दोघे शहरात गेले. 



क्लाईडआता िशु होता. 

“हे पहा!” तो म्हणाला. 

“मला हहच्यावर बसून जाता येत!े” 

क्लाईड रोज डझेीवर बसनू

गावात फफरू लागला. 



कधीकधी ते क्लाईडला
जजथे जायिे असेल

ततथे जात. 

कधीकधी ते डझेीला जायिे असेल

ततकडे जात. 



कधीकधी ते कुठेि

जायिे नाहीत!

ते इतके मजेशीर हदसायि,े

की सगळे त्यांना पाहून हसायि.े 



पण क्लाईड िशु होता. 

आखण डझेी पणआनंदात होती. 

एक हदवस दोन माणसे गावात आली. 

त्यांच्याकडे मोठ्या बंदकुा होत्या. 



ते बँकेत गेले. 

“हात वर करा!” ते ओरडले.



बँकेतल्या सगळ्यांनी

त्यांच्या हातातल्या बंदकुा पाहहल्या. 

सगळ्यांनी हात वर केले. 

त्या दोन माणसांनी

बँकेतले सगळे पैसे घेतले. 

आखण ते दारातून बाहेर पडले. 



आखण तेवढ्यात वेंधळा क्लाईड

आखण डझेी ततथे आले. 

त्यांना ती दोन माणसे हदसली. 

“डझेी, थांब!” क्लाईड म्हणाला. 

“आताआपण काहीतरी केलं पाहहज!े”



डझेी थांबली. 

त्या माणसांना ती हदसलीि नाही. 

त्यांच्यावर काहीतरी पाठीमागूनआपटले. 

ततिी शशगें म्हणजे बंदकुा आहेत असेि
त्यांना वाटले. 



“हात वर!” क्लाईड म्हणाला. 

“बंदकुा िाली टाका!” 

ती माणसे जागच्या जागी उभी राहहली. 

त्यांनी हात वर केले. 

बंदकुा िाली टाकल्या. 



आखण अशा तऱ्हेने

डझेीने त्या माणसांना उिलले!

“िल डझेी,” क्लाईड म्हणाला. 

“आपणआता पोशलसांकडे जाऊया.” 



गावातले सगळे लोक

वेंधळ्या क्लाईडलाआखण त्या माणसांना
पहायला रस्त्यावर आले. 

आता कोणीि हसले नाही. 



क्लाईड त्यांना घेऊन पोलीस िौकीत गेला. 

त्या लोकांना शरेरफच्या ताब्यात हदले. 

सगळे पैसे

त्याने बँकेच्या प्रमुिाला परत हदले. 



“शाबास क्लाईड! 

धन्यवाद!”

शरेीफ म्हणाले. 

“धन्यवाद, क्लाईड,”

बँकेिे प्रमुि म्हणाले. 



“शाबास, क्लाईड,” 

सगळे म्हणाले.

“माझे नका आभार मान,ू” क्लाईड म्हणाला. 

“िरेआभार तर डझेीिे मानायला हवेत.” 



“शाबास! गाईवरच्या स्वारा!” 

त्यालाआता कोणीि

वेंधळा क्लाईड म्हणत नाहीत.  

समाप्त


